
 
 
 
 
 
 

 المدرسة في لآلباء معلومات 

 تم بالبالغین، مقارنة. المدارس األطفال ریاض في  األطفال بین للعدوى معروف  انتشار أي تسجیل یتم  لم النرویج، في  المدارس إغالق قبل
  درجة قلیلة جداب  معرضون والمراھقین األطفال أن تبین اآلن، حتى. العالم وبقیة النرویج في المصابین األطفال من قلیل عدد على التعرف

 . األنفلونزا مثل األخرى، التنفسي الجھاز أمراضذلك الناشیء عن  من أقل الخطر . خطیر بسبب فیروس کورونا  بمرض اإلصابة لخطر

 المدرسة إلى الذھاب لألطفال  اآلمن من

  حذرین سنكون المقبلة، الفترة في. اإلجراءات من العدید اتخاذ في  بدأنا العدوى، من الحد أجل ومن تدریجي، بشكل اآلن المدارس تفتح
  فيو.  العدوى لمكافحة الجدیدة النصائح واتباع الجھد بذلب  جمیعا ی قیامناعل یعتمد ھذا. العدوى على الجیدة السیطرة لضمان للغایة

 : یلي بما خاص بشكل سنھتم المدرسة،

  
 الیدین لغسل الجیدة الممارسات التالمیذ می علت و الیدین غسل• 
 ة جیدال نظافةال •
 اللوحیة  األجھزة مثل بانتظام، المعداتاألجھزة و غسل •
 SFO و  العادیة المدرسة ساعات خالل حتى التالمیذ، مع في الخارج  إضافي وقت قضاء •
 أصغر  مجموعات في والتجمعات التدریس تنظیم •
 البعض ان بعض منآمنة  مسافة على الحفاظ •
 

ویتابع أن التالمیذ ھم علی   یراقب أن المدرسة في یعمل من كل على  یجب. وجیدة آمنة مدرسیة بیئةسنبقی نسعی إلی أن یکون لدی التالمیذ 
 ما یرام. 

 یرام ما على لیس طفلك كان إذا

 یبقى أن  جًدا  المھم من. خفیفةال  عراض األ أیًضا  یشمل وھذا المرض، أعراض  من یعاني طفلك كان  إذا  SFO  أو المدرسة  إلى  تذھب ال
  من یعاني المنزل في  آخر شخص أي  كان إذا . األعراض من خالیین یصبحوا  أن  بعد األقل على  واحد یوم  لمدة المنزل  في  األطفال 
 . المدرسة إلى  األطفال واتتبعیجب علیکم أال ف ،کورونا بفیروس  مصاب  بأنھ  تشخیصھ  تم أو تنفسیة أعراض

  المنزل إلى المدرسة  منالطفل  أن یذھب أو  الطفل  اصطحابوفي ھذە الحالة یجب إما . بالوالدین فسنتصل  المدرسة، في  الطفل مرض  إذا
 . ممكن وقت  أقرب  في

 
 المدرسةمبنی  مع األطفال إلی اآلباء دخلی أال فضلمن الم

 
 . المالبس  تبدیل غرفة أو  المدرسة مبنی  إلى  دخولال عدم اآلباء من  ونرید الخارج في  باألطفال  الترحیب  نحاول 

 
 . المنزل إلى عودتك وبمجرد  المدرسة  إلى  القدوم قبل یدیك اغسل . المدرسة  غسلھما في عن أھمیة  یقل ال المنزل  في  الیدین غسل

 
 . الخارج  في المستحسن أن یلعبوا، ومن فراغھم أوقات   في  اآلخرین األطفالعدد قلیل من  مع الوقت  األطفال  یقضي  أن یفضل

 
 المدرسي النقل

 
  في  أو الحافلة انتظار أثناء سواء  ،آمنة من بعضھم البعض مسافة   على الحفاظ  یتذكروا أنعلیھم  یجب  مدرسیة، حافلة التالمیذ استقل  إذا

  إن العام  والنقل  المدرسي النقل استخدام   تجنب نبغيی . المدرسة  إلى أخرى  نقل وسیلة أو  قاربًا التالمیذ أخذ إذا  نفسھ  الشيء  وینطبق . الحافلة
 .أمكن

 


	• غسل اليدين وتعلیم التلامیذ الممارسات الجيدة لغسل اليدين
	• النظافة الجيدة
	• غسل الأجهزة والمعدات بانتظام، مثل الأجهزة اللوحية
	• قضاء وقت إضافي في الخارج مع التلامیذ، حتى خلال ساعات المدرسة العادية و SFO
	• تنظیم التدريس والتجمعات في مجموعات أصغر
	• الحفاظ على مسافة آمنة من بعضنا البعض
	سنبقی نسعی إلی أن یکون لدی التلامیذ بيئة مدرسية آمنة وجيدة. يجب على كل من يعمل في المدرسة أن يراقب ویتابع أن التلامیذ هم علی ما یرام.

